GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 2.O (09-01-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 09-01-2018
Weeknummer 2.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 51.O
d.d. 19-12-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 51.NO
d.d. 19-12-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z03562
17.0041094
06-12-2017

Resultaten van de zelfevaluatie
Basisregistratie Personen (BRP)
INFO:
Door het uitvoeren van de jaarlijkse
zelfevaluatie BRP wordt voldaan aan
de wettelijke verplichting. Met het
ondertekenen van het uittreksel heeft
het college kennis genomen van de
resultaten van de zelfevaluatie BRP.
De resultaten worden ter kennis aan
de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) en de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
gebracht.

1. Kennis te nemen van het uittreksel en
managementrapportage zelfevaluatie
BRP gemeente Losser 2017.
2. Het uittreksel met de resultaten van
de zelfevaluatie BRP 2017 te
ondertekenen en aan te bieden aan de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en
Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Maatregelen te nemen om aan de
ontbrekende voorwaarden van de Wet
BRP te voldoen.

6

WIJZ

17Z03414
17.0039134
23-11-2017

Nadere regels en beleidsregels
jeugdzorg
INFO:
Op 24 januari 2017 heeft de
gemeenteraad de verordening
Jeugdhulp 2017 vastgesteld. In de
verordening Jeugdhulp zijn niet alle
voorwaarden en kaders tot in detail
omschreven. In artikel 18 is geregeld
dat het college voor zover
noodzakelijk, voor de uitvoering van
de verordening nadere regels kan
stellen.
Onderliggende stukken geven
uitvoering aan artikel 18 van de
verordening Jeugdhulp.
De participatieraad heeft op 23
november 2017 een schriftelijke
reactie gegeven op onderliggende
stukken. Dit heeft geleid tot enkele
tekstuele wijzigingen.

1. In te stemmen met de nadere regels
pgb en vervoer jeugdhulp en
beleidsregels jeugdhulp Losser 2018
2. De participatieraad middels
bijgevoegde brief informeren over de
wijzigingen in de stukken naar
aanleiding van hun advies.
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BCO

17Z02810
17.0032028
12-12-2017

Benoeming functionaris
gegevensbescherming als bedoeld
in de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
INFO:
Organisaties hebben de mogelijkheid
zelf een interne toezichthouder op de
verwerking van persoonsgegevens
aan te stellen. Een dergelijke
persoon wordt “functionaris voor
gegevensbescherming” (FG)
genoemd.
De FG houdt binnen de organisatie
toezicht op de toepassing en
naleving van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
Overigens kan en mag er worden
geanticipeerd op de (Europese)
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die regelgeving
is ruimer dan de Wbp. De gemeente
Enschede heeft een FG benoemd.
In het kader van de samenwerking
tussen Enschede en Losser t.a.v.
dienstverlening en bedrijfsvoering
kan de Enschedese FG
werkzaamheden verrichten voor de
gemeente Losser. Alsdan dient deze
(formeel) door uw college te worden
benoemd.
Omdat het uitoefenen van die taak
ten tijde van de totstandkoming van
die samenwerking nog niet aan de
orde was zijn daarover geen
afspraken gemaakt.
De daarvoor te besteden tijd en de
daaraan verbonden kosten c.a.
worden bij separate
dienstverleningsovereenkomst (dvo)
geregeld. Daarover zijn reeds op
ambtelijk niveau gesprekken
gevoerd.

1.De heer E.C. Bloemink – functionaris
voor gegevensbescherming (FG) van
de gemeente Enschede – in die functie
te benoemen voor de ge-meente Losser
onder de condities zoals overeen te
komen in de Dienstverleningsovereenkomst FG. E.e.a.
overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit.
2. Hem in zijn functie als FG te belasten
met het toezicht op de naleving van de
bij en krachtens de AVG vastgestelde
regels en hem de bevoegdheden te
verlenen zoals geregeld in Afdeling 5.2
van de Algemene wet bestuursrecht.
3. Na benoeming de FG aanmelden bij
de Autoriteit Persoonsgegevens (t.a.v.
Afdeling Bestandsbeheer, Postbus
93374, 2509 AJ Den Haag) door middel
van een daartoe vastgesteld
aanmeldingsformulier.
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BSP

17Z00770
17.0030084
21-12-2017

Principeverzoek ontwikkeling
Natuurbegraafplaats Op Aust
INFO:
Namens Natuurbegraafplaatsen van
Waarde en de familie Zanderink is
een principeverzoek ingediend voor
het mogelijk maken van
‘Natuurbegraafplaats Op Aust’.
Het verzoek heeft betrekking op het
perceel kadastraal bekend gemeente
Losser, sectie C, nummer 1242, ter
grootte van circa 18 hectare.
Deze gronden zijn nu hoofdzakelijk in
gebruik als bosgebied / natuur.
Verzocht wordt om medegebruik als
natuurbegraafplaats mogelijk te
maken. Hiertoe worden diverse
landschapsmaatregelen getroffen en
bijbehorende voorzieningen in de
vorm van een entreegebouw (250
m2) en 36 parkeerplaatsen
gerealiseerd. Ruimtelijk bestaan er
geen overwegende bezwaren tegen
het beoogde medegebruik.
Uw college wordt geadviseerd met
inachtneming van strikte
voorwaarden in principe
medewerking te verlenen aan het
initiatief. Het initiatief kan
planologisch mogelijk worden
gemaakt door het bestemmingsplan
te herzien.

1. In principe instemmen met het
verzoek tot realisatie van een
natuurbegraafplaats, met in achtneming
van strikte voorwaarden zoals deze in
bijgaande concept-antwoordbrief zijn
opgenomen;
2. Verzoeker berichten conform
bijgaande concept-antwoordbrief.

